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Abstract. The purpose of this article is to investigate, by means of 

bibliographical research, the effects of the phenomenon of cyberculture in the 

generation Z, investigating their positive implications in the teaching-learning 

process and integrated with negative experiences, from the dynamics faced by 

victims with bullying. The article presents an analysis of the relationship between 

the ciberbullying and the academic achievement of the victims, leading some 

factors relevant to your understanding, as well as guide methodology for fighting 

it. As a result it was concluded that with a proper methodological practice in 

school you can adjust itself in cyberspace, attended by students, with educational 

campaigns to combat bullying, thus forming, responsible citizens, and aware. 

Resumo. O objetivo desse artigo é investigar, por meio de pesquisa bibliográfica, 

os efeitos do fenômeno da cibercultura na geração Z, averiguando suas 

implicações positivas no processo de ensino-aprendizagem e integradas com 

experiências negativas, a partir das dinâmicas enfrentadas pelas vítimas com o 

bullying. O artigo apresenta uma análise sobre as relações existentes entre o 

ciberbullying e o rendimento escolar das vítimas, conduzindo alguns fatores 

relevantes para sua compreensão, bem como nortear metodologia para combatê-

la. Como resultado concluiu-se que com uma prática metodológica adequada na 

escola é possível ajustar-se no ciberespaço, frequentado pelos alunos, com 

campanhas educativas no combate ao bullying, formando assim, cidadãos 

responsáveis, justos e conscientes. 

1. Introdução 

Entrar na rede, bater papo no MSN, frequentar ambientes online e pesquisar pela internet 

foram atividades que entraram no cotidiano de milhões de pessoas que possuem acesso a 

um computador e a uma conexão. Essas mudanças na sociedade se deram devido à 

popularização do computador e, a sociedade do século XXI está cada vez mais dependente 

dessa tecnologia, utilizando-a em atividades diárias. Para [Prados e Fernández, 2007] a 

tecnologia chega a afetar, com extrema rapidez, os estilos de vida, crenças e tradições 

através de eventos constantemente relativos com as relações pessoais. 

Essas transformações induziram às escolas a mudarem com a incumbência de 

apenas transmitir o conhecimento. A gestão escolar, atualmente está preocupada, em como 



 

levar seus alunos a agirem com o conhecimento adquirido. Partindo desta percepção, o 

conhecimento pode ser gerado através da relação professor, tecnologia e aluno. Com 

programas sistemáticos é concebível articular conteúdos disciplinares desenvolvidos pela 

gestão escolar que serve de aprimoramento no conhecimento do aluno. De acordo com 

[Ens, 2002], essa relação intercala a apropriação de uma nova linguagem que resulta em 

novas formas de ensinar e de aprender, provocando situações de mudanças no processo de 

ensino-aprendizagem.  

Com as novas tecnologias de informação e comunicação (TICs), esse conhecimento 

ganha novas perspectivas e dentre as suas vantagens, existem também, as desvantagens. A 

internet chega a ser um palco de grandes riscos. “Tendo em conta a natureza da Internet e a 

forma como as crianças e os adultos a utilizam, é provável que alguns se tenham exposto 

alguma vez a conteúdos inapropriados ou tenham sofrido más experiências.” [Ponte e 

Vieira, 2006 p. 2739]. 

Neste aspecto, vale ressaltar que com metodologias adequadas nas escolas é 

possível conscientizar os alunos em usar corretamente a internet, através de campanhas 

educativas capaz de promover a adequação do currículo na escola com as necessidades do 

aluno. Dessa forma, iremos sugerir algumas dessas metodologias a serem adotadas pela 

escola, na qual possibilite a interatividade em ambientes online de aprendizagem, seguros, 

apropriados e entre outros aspectos relevantes a seu entendimento. Nesse cenário, as 

escolas necessitam articular e conduzir o foco do problema, a gesta escolar “precisa 

preocupar-se com o desenvolvimento orgânico de ações cujo foco é a relação afirmativa e 

criativa de crianças, jovens e adultos com a cultura da informação e a complexidade que a 

caracteriza” [Perrotti, 2010 p.24]. 

2. Metodologia Científica 

2.1 Referencial Teórico 

Para [Lévy 1999] e [Lemos 2002] a cibercultura é um espaço de práticas sociais de 

informação e de cultura a partir das tecnologias digitais, na qual qualquer indivíduo pode 

emitir e receber informações sob diversos formatos e, alterar, adicionar e colaborar com 

informações criadas por outros. Essa nova geração é representada como uma mudança de 

paradigma social, na qual a informação do hoje pode ser a ultrapassada de amanhã em um 

curto espaço de tempo, conectados a um ambiente democrático e dinâmico. A cibercultura 

possibilita trocas de informações em tempo real e em qualquer lugar do mundo, 

proporcionando um grande marco na vida da sociedade, na qual a distância foi eliminada e 

os ambientes de comunicação online e instantâneo permitem acessar suas principais fontes: 

nova forma de universalizar o conhecimento, integração com os movimentos sociais, 

relação com o saber e dentre outras formas. 

Mesmo que não percebemos, estamos incluídos na cibercultura. Apesar que, o 

computador ter se tornado uma ferramenta do cotidiano, um item básico, que praticamente 

todas as famílias possuem, ele ainda é uma ferramenta tecnológica que atrai 

significativamente a atenção de jovens e dos adultos e principalmente das crianças.  



 

Chamadas de “crianças digitais” ou geração Z, a atual cultura já nasce sob 

influência tecnológica e a encara com a maior naturalidade. Esse grupo exercita a tolerância 

e estão acostumados a se adaptarem a complexidade e agilidade das informações. Assim, 

estar conectada a diferentes mídias é uma das características desses adolescentes que 

“foram criados com uma noção de tempo diferenciada, comunicando-se mais rápido, 

executando várias tarefas ao mesmo tempo. Para eles, assistir TV, ouvir música e navegar 

na internet simultaneamente é absolutamente normal.” [Nonato, Pimenta e Pereira, 2012, 

p.3]. Desta forma, há uma forte associação na geração atual entre as tecnologias e a 

dependência social. 

Não há dúvidas de que as TICs “abrem um leque” de variedade de informações para 

a geração Z. Além da relação dinâmica com os alunos, é possível utilizá-la a favor da 

educação. A partir do uso de projetos didáticos auxiliados pela informática compensadora 

dessa aprendizagem. Nessa mesma linha de pensamento [Machado, 2007 p. 12] enfatiza 

que a “informática na educação é dada ao desenvolvimento de ferramentas baseadas no 

computador, capaz de motivar aos alunos e atender aos objetivos educacionais em 

consonância com os novos paradigmas didático-pedagógicos”. Mas, esse aparato não é 

aproveitado pelos pequenos internautas que geralmente usam o computador para apenas 

jogar e socializar nas redes sociais. 

Comentar, curtir, cutucar ou seguir são termos utilizados nas redes sociais. Esses 

verbos já fazem parte do cotidiano dessas crianças, para [Moraes, 2011] as redes sociais 

conquistam cada vez mais usuários na rede mundial de computadores que estejam em busca 

de diversão e de novos contatos pessoais e profissionais. As redes sociais são o serviço de 

internet mais utilizado no Brasil, os brasileiros passam bastante tempo conectado em 

diversos ambientes. Facebook, Twitter, Orkut e You Tube são as mais usadas. Mas, muitos 

usuários não percebem o quanto estão expostos nesses ambientes virtuais. Um simples 

acesso pode trazer grandes perigos, desde infecção por vírus no computador até crimes 

virtuais. 

Conforme [Ponte e Vieira, 2006], em uma pesquisa realizada em 18 países da União 

Européia pelo projeto EU Kids Online Portugal, mais da metade da população abaixo de 18 

anos são usuários da internet, nesse universo 9% das crianças abaixo de 6 (seis) anos estão 

conectados na rede (uma de cada três crianças de seis e sete anos). A expansão do uso da 

internet por crianças e jovens é compreendida como um risco e oportunidades para os 

crimes virtuais. Os autores relatam que a família deve ter o cuidado redobrado no acesso 

das crianças, devendo elas ser manuseadas e controladas pela companhia dos pais e/ou pela 

escola. 

O uso da linguagem imprópria na internet pelas crianças pode gerar uma grande 

aliada aos crimes virtuais. Essa prática preocupa gestores escolares com a possibilidade de 

violência que pode ser gerada na sala de aula. Constantemente crianças e adolescentes são 

humilhados por seus colegas, essa prática de violência escolar é denominada como bullying 

e compreendida como um ato criminoso de uma prática intencional de comportamentos 

anti-sociais e agressivos, causando danos às vitimas através de ameaças e opressão. As 

intervenções dessa prática podem estar além da competência e da capacidade das escolas e 



 

de seus gestores, mas também dependem de fatores externos. Entretanto, o próprio 

ambiente escolar pode ser uma solução possível para evitar esses danos. [Lopes, 2005] 

Nesse aspecto, devemos ressaltar que a prática ocorrida em sala de aula pode 

subsidiar em crimes via internet através das culturas online com mensagens instantâneas, na 

qual o autor se passa por outro, adotando um perfil falso, para dizer termos desagradáveis 

ou para disseminar intrigas expondo seus colegas de forma vexatória. 

Com os avanços tecnológicos surgi uma forma mais cruel de violência, denominado 

ciberbullying. Para [Belsey, 2006] o ciberbullying é definido como sendo “o uso de 

tecnologias de comunicação e informação como forma de levar a cabo comportamentos 

deliberados, repetidos e hostis contra um indivíduo ou grupo, com a intenção de causar 

dano”.   

Através de mensagens rudes, vulgares, agressivas e ameaçadoras; xingamentos e 

humilhações constantes que se propagam fora da escola, às vítimas ficam expostas a 

ameaças provocadoras que são repassadas com bastante frequência e rapidez. [Cardoso, 

Bomfim 2011] 

O ciberbullying é um fenômeno complexo, composto por características muito 

próprias e que estabelece uma estreita relação com o tempo e com a segurança no 

ciberespaço. Esta nova forma de bullying tem consequências da crescente globalização e da 

dinâmica do mundo moderno, transformando-se numa ameaça à sociedade, que é preciso 

combatê-lo. 

2.2 Campo da Pesquisa 

A pesquisa realizada foi do tipo bibliográfica e exploratória, visando o aprofundamento no 

estudo dos conceitos de cibercultura, interatividade em ambientes online de aprendizagem e 

entre outros aspectos relevantes a seu entendimento. A partir do referencial teórico foi 

realizada uma análise sobre as relações existentes entre o ciberbullying e o rendimento 

escolar das vítimas, norteando alguns fatores relevantes para sua compreensão, bem como 

nortear metodologia para combater essa prática nas escolas. 

2.3 Situação problema 

As crianças inseridas na cibercultura, no tocante a prática de uso, enfrentam alguns dilemas 

no processo de aprendizagem e nos perigos expostos nessa cultura. Um dos problemas da 

cibercultura é a dificuldade de supervisão do mesmo. Se por um lado a tecnologia nos traz 

conforto, por outro ela também dão asas à imaginação de pessoas-mal intencionadas, que a 

explora de maneira avançada para praticar crimes virtuais, como o ciberbullying. A prática 

do bullying nas comunidades online tornou-se constante. Com mensagens agressivas e/ou 

insultos provocadores de forma intencional, os agressores intercalam transtornos muitas 

vezes irreversíveis e abrigam uma série de fenônemos complexos de rápidas mudanças na 

estrutura social e psicológica das vítimas, comprometendo o rendimento escolar. 

2.4 Passos seguidos no decorrer da pesquisa 



 

Esta revisão bibliográfica sobre a cibercultura na educação e sua integração com o bullying 

foi divida em duas etapas: a primeira consistiu na procura de estudos teóricos sobre o 

assunto, através de revistas, artigos, livros e sites. Depois foram estabelecidos dois critérios 

para refinar os resultados: abrangência temporal dos estudos definida entre os meses de 

Novembro e Dezembro, em textos; e a investigação na literatura e as respectivas 

referências consultadas no Google Acadêmico, Google Livros, Anais do evento da SBIE e 

em acervo pessoal dos pesquisadores. São os seguintes: 

● Cibercultura [Lemos 2002] [Lévy 1999]; 

● Geração Z [Novato, Pimenta, Pereira 2012] [Ponte, Vieira 2006]; 

● Infoeducação [Ens 2002] [Machado 2007] [Perroti]; 

● Segurança na internet [Moraes 2011] [Nakamura, Geus 2007]; 

● Bullying [Cardoso, Bomfim 2011] [Lopes Neto 2005]; 

● Ciberbullying [Azevedo et. al 2011] [Azevedo et. al 2012] [Belsey 2006] [Pradoz, 

Fernández 2007]; 

● Metodologias em combate ao bullying [Lins 2012]. 

3. Análises e resultados 

De acordo com [Lopes, 2005] o bullying é um comportamento adverso que decorre em 

ambientes escolares. As vitimas são constantemente recepcionadas pelos pais e professores 

como sendo algo natural, muitas vezes são ignoradas ou não reconhecidas. Ocasionando 

impactos em elementos financeiros, sociáveis e habituais. Nessa dimensão, o temperamento 

se torna inconstante e o seu embate incide em danos na saúde e no seu desenvolvimento. 

Consequentemente, prejudicando o seu rendimento escolar. 

As vítimas e os agressores podem ter os mais diferentes perfis. Os agressores são 

guiados por pensamentos de vingança, motivados a prejudicar alguém, ridicularizar e 

diminuir o outro, mas por outro lado podem agir sem a intenção de depreciar, como é o 

caso da atribuição de alguns apelidos considerados normais e inofensivos: “nega”, 

“pretinho”, “baixinho” e etc. 

Teoricamente, as vítimas comuns dessa prática estão fora de um padrão cultural 

considerado ideal, como: gordos, pobres, feios, negros, magros, altos, baixos e entre outros. 

Mas, às vezes ocorre a prática do bullying por motivos pessoais como divergências de 

pensamentos ou de cultura e, ou por motivos fúteis. 

Através do comportamento agressivo dos estudantes, o bullying expande suas 

dimensões e “pula os muros” da escola. Por meio da cibercultura, os agressores inovam e 

potencializam essa prática e, através desta tecnologia amplia e movimenta conteúdos nas 

comunidades virtuais. Como consequência pode acabar com a moral e/ou reputação de uma 

pessoa em segundos. Esse uso inadequado e perigoso das mídias digitais dá origem ao 

ciberbullying. 

O ciberbullying surge a partir das divulgações de dados e apelidos na internet. É 

nesse espaço que muitos dos agressores surgem, e são várias as vítimas humilhadas e 



 

apelidadas com características depreciativas e desagradáveis. Prejudicando a reputação e a 

vida social, escolar e profissional dessa pessoa. 

Esse comportamento hostil pode ser recebido por qualquer pessoa que esteja 

conectada a um ciberespaço, pois normalmente é feita por meio do uso dessa tecnologia, 

através da divulgação de dados íntimos, envio de emails indesejados, críticas pública a um 

indivíduo, xingamentos e apelidos que podem acarretar em graves ameaças e danos 

psicológicos para as vítimas. 

 Neste sentido, para [Azevedo et al. 2011] e [Azevedo et al. 2012], a prática do 

ciberbullying se dá pelo o uso constante das redes sociais, bem como seus comportamentos 

relacionados à difusão da prática hostil. Por este meio de comunicação e seus reflexos na 

educação afeta um grande número de pessoas, em consequência da sua agilidade de 

incremento na rede, determinando contrariedade e desmotivação. Tais contrariedades são 

vistas como danos irreversíveis para as vítimas, desde ações psicológicas afetando a alto-

estima, até as formas mais graves como a depressão, dificuldades de socializar e a evasão 

escolar. Para os autores, sob o ponto de vista psicanalítico, existe uma estrutura na 

formação das características do agressor, da vítima e de suas relações com os elementos 

ambientais, culturais e históricos, aproximando-os do julgamento preconceituoso. 

É imprescindível identificar e combater o ciberbullying. Para isso se torna 

necessário que a equipe pedagógica tenha consciência dos danos que este pode acarretar na 

vida de uma criança. A partir disso, surge a necessidade de um programa de formação para 

educadores, com objetivo de fornecer técnicas e formas de identificar e coibir essa prática 

na escola, antes mesmo de ir parar na rede. Para ajudar nesse processo de formação, Matos 

criou um manual de formação baseado em um projeto que tem apoio a comunidade 

européia, o Cyber Training: A Research-based Training Manual On Cyberbullying. 

Para, [Matos et. al. 2011] esse manual de formação deveria ser dividida em duas 

partes, uma mais teórica e outra voltada para a prática. Na parte teórica, centrada na opinião 

dos formadores e especialistas que, segundo eles é importante ter informações quanto a 

definição, as discrepâncias entre o bullying comum em relação ao cyberbullying e ainda que 

o manual deva conter informações sobre as TICs e a segurança na rede. Na segunda parte 

do manual, os formadores dão ênfase à prática, com processos e táticas para lidar com o 

problema do cyberbullying, tais como o diagnóstico, a prevenção, orientação e 

interferências. Daí a importância do manual conter vários tipos de recursos, como material 

audiovisual, recursos digitais, contatos úteis, dados de organizações de auxílio e apoio, 

entre outros.  

Através das experiências, contidas nesse manual, para identificar, prevenir, orientar 

e interferir o ciberbullying. Enfatizamos algumas outras metodologias para combater-lo: 

Pensando nas estratégias para combater o cyberbullying de forma eficaz, os 

especialistas [Amado et al 2009] aconselham que essas ações devem focalizar diferentes 

esferas e elas têm que ser voltadas para os mais diversos públicos. Para isso, a escola deve 

está apta a lidar com táticas eficazes para tornar o problema cada vez menor, isso se dá por 

meio da capacitação dos educadores no que se referem ao uso responsável das TICs, pois os 

especialistas também alegam que esse problema não é gerado pela tecnologia em si só, e 



 

sim a forma errada de como ela é usada. Portanto, o uso das TICs não deve ser abolido e 

sim, ser utilizadas de forma a auxiliar na ascensão do conhecimento.  

Primordialmente, para combater e prevenir o bullying, tornando o ambiente escolar 

mais saudável é essencial: 1- Tornar compreensivo o termo bullying; 2- Dialogar com os 

alunos e atender reclamações ou sugestões; 3- Conduzir o progresso do aluno; 4- 

Apresentar que as características comuns de cada ser humano devem ser respeitadas. 

O controle da internet pela da família se torna incerto, muitos pais não sabem agir 

para ensinar os filhos a utilizarem de forma correta. [Ponte, Vieira 2006] Porém, a chave do 

debate está nessa dificuldade. Através de oficinas temáticas, a equipe pedagógica pode 

incentivar atividades que envolva os pais na escola para gerar discussões e esclarecimentos 

sobre o tema. Com ajuda e o entendimento deles sobre os perigos encontrados na internet 

torna-se um elemento essencial para resultados no combate ao ciberbullying. 

Através do uso das TICs (como computadores, internet, CDs, aparelhos de som, 

máquina fotográfica, data show e entre outras) em aulas diferentes é possível proporcionar 

um intercâmbio entre familiares e educadores, na qual poderão participar de palestras de 

anti-bullying para diagnosticar, combater e prevenir esse tipo de violência. A partir das 

salas multifuncionais, a equipe pedagógica poderá classificar, organizar, processar imagens, 

textos e vídeos reflexivos sobre o bullying virtual e com disso produzir material e 

compartilhá-lo em comunidades virtuais como Youtube e Facebook. Assim, a escola pode 

criar métodos escolares no uso correto da internet, com intuito de evitar xingamentos, 

deboches e outras situações adversas. Desta forma, é possível interligar o bullying 

despercebido nas escolas e refletir na sociedade. [Lins, 2012]  

4. Trabalhos Futuros 

Durante a pesquisa bibliográfica, motiva-se dar continuidade nos estudos e aplicação das 

metodologias descritas no artigo para combate ao ciberbullying e promover ações que 

conscientize os alunos a utilizar a internet de forma eficiente. Ficou evidente que as 

metodologias de combate ao ciberbullying, através desse estudo teórico e a partir das 

análises apresentaram resultados positivos e significativos. 

Almeja-se a aplicação desta metodologia na prática educativa em instituições de 

ensino público, para alunos incluídos nesse ambiente. Só assim, poderemos ter uma 

avaliação mais clara e ampla com resultados próximos da realidade escolar. 

Desta forma, a aplicação desta metodologia em sala de aula é definitivamente um 

dos próximos passos deste trabalho, nos quais pretendemos dividir em três etapas: Na 

primeira etapa os alunos deverão criar um blog na internet para iniciar a discussão. Na 

segunda etapa os alunos irão preparar diversas ações de conscientização sobre o bullying 

nas redes sociais e na escola. Na última etapa os alunos terão a partir da construção do 

conhecimento das atividades anteriores desenvolverem mecanismos próprios ao processo 

de aprendizagem e intercalar ações de combate ao bullying. Sendo assim, acreditamos que 

com metodologia adequada é possível diminuir ou evitar os danos apresentados na 

situação-problema. 



 

5. Considerações finais 

A cibercultura é utilizada de maneira habitual por crianças e jovens, na qual a demonstram 

o seu potencial em se adaptar as novas tecnologias que surgem no mercado. Nesse processo 

de evolução, a cultura digital invadiu amplos locais em nossa sociedade, mesmo com 

domínio ou não, é necessário utilizá-las diariamente no acesso a difusão da informação. 

         Entretanto, os dilemas em que a cibercultura enfrenta traduzem a uma evolução dos 

perigos expostos na internet, além das dificuldades em supervisionar diretamente sites 

seguros, há uma grande possibilidade de usuários mal intencionados que exploram 

maneiras avançadas em praticar crimes virtuais em redes sociais, blogs e/ou sites de 

compartilhamento de fotos e vídeos e são utilizados para praticar bullying através dessas 

comunidades. 

Mas, em pleno século XXI tornou-se necessário converter a informação rápida em 

conhecimento. E a cibercultura, apesar de seus riscos, tornou-se uma ferramenta básica 

nessa troca. E para aqueles que não estão ensinados para interagir e compartilhar com essa 

tecnologia poderá está apto a ser excluídos pela sociedade digital. 

A construção e o seu papel na educação da geração Z intercalam perspectivas em 

cultivar diferentes pontos de vista e oferecer a esses jovens o acesso à informação mais 

igualitária, articulando diferentes abordagens e buscando compreender os limites e 

possibilidades de aprendizagem. Conforme [Cardoso, Bomfim 2011] as próprias 

comunidades online podem contribuir para combater esses crimes, além de ser um dos 

meios mais atrativos de se comunicar, elas tornam-se uma ferramenta útil para campanhas 

educativas de anti-bullying. Dessa forma, as crianças são ensinadas a utilizar de forma 

responsável essas tecnologias, tornando-se cidadãos responsável, justos e conscientes. 
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